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Rekrutacja 

październik 2017 

Zgłoszenie do programu zespołu nauczycielskiego. 
Poinformowanie całej społeczności szkolnej o 
uczestnictwie w programie. 

Zaprezentowanie grupy projektowej Wyłonienie grupy projektowej i zaprezentowanie jej 
społeczności szkolnej oraz na stronie Programu 
www.ceo.org.pl/solidarnaCEO.  

Edukacja solidarnościowa w programie 
wychowawczym szkoły 

październik-listopad 2017  

Wprowadzenie edukacji solidarnościowej do programu 
wychowawczego szkoły oraz stworzenie 
harmonogramu działań dotyczących solidarności w 
roku szkolnym 2017/2018. Włączenie społeczności 
szkolnej (w tym uczniów i rodziców) w decydowanie 
na ten temat. 

Solidarne obchody 11 listopada  Zorganizowanie uroczystości szkolnej z okazji 11 
listopada.  

Lokalne spotkania/szkolenia dla nauczycieli  

październik-listopad 2017 

Uczestnictwo w lokalnym szkoleniu dla nauczycieli 
mające na celu wsparcie w zrealizowaniu i 
zaplanowaniu realizacji Programu w szkole oraz 
tworzenie sieci samokształcenia nauczycieli.  

Lekcje w szkołach  

grudzień 2017 

Przeprowadzenie w szkole min. dwóch lekcji 
dotyczących „Paczek Solidarności” (I semestr - 
ścieżka historyczna) 

Obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 

grudzień 2017 

Inicjatywa społeczna mająca na celu mobilizowanie 
społeczeństwa do przemyśleń i pozytywnej reakcji. 
Rozdawanie ulotki i informatorów na terenie placówki, 
przechodniom oraz wypuszczenie w niebo Listów do 
Aniołów - balonów, do których doczepione są dobre 

życzenia dla świata, oraz ulotka o idei solidarności.  

Lekcje demokracji online dla uczniów 

grudzień  - styczeń 2017 

Lekcje online z ekspertami (w tym bohaterami 1989-
91). 

Webinaria dla uczniów 

grudzień 2017 

Lekcja online (w formie interaktywnych webinariów) 
poświęcona zarówno tematom historycznym, jak i 
współczesnym wymiarom solidarności. 

Muzeum on-line 

luty 2018 

Przygotowanie i przesłanie opisu i zdjęcia jednego 
wybranego przedmiotu związanego z akcją Paczek 
Solidarności lub z latami 80-tymi 

Lekcje w szkołach  

luty-marzec 2018 

Przeprowadzenie w szkole min. dwóch lekcji 
dotyczących "Współczesnej paczki solidarności” (II 
semestr - ścieżka społeczna).  

Udział w webinariach dla nauczycieli 

październik 2017 - czerwiec 2018 

W ramach programu udział webinaria dla nauczycieli 
(w I semestrze dotyczące tematów społecznych, w II 
semestrze - tematów społecznych).  

Spotkanie ze świadkiem historii 

luty 2017 r. 

Przeprowadzenie wywiadu ze świadkiem historii 

Współczesna paczka solidarności 

październik 2017 – kwiecień 2018 

 

Udział i organizacja akcji charytatywnych i 
wolontariackich na terenie miasta i szkoły: zbiórka dla 
schroniska, zbiórka maskotek i gier planszowych dla 
dzieci, szlachetna paczka, kiermasze świąteczne 
przekazanie dochodów potrzebującym, zbiórka 
korków dla ucznia naszej szkoły, udział w akcji 

http://www.ceo.org.pl/solidarnaCEO


solidarność globalna i inne.  

Wirtualny Festiwal Historii Najnowszej 

marzec 2018 

Wirtualny Festiwal Historii Najnowszej to okazja do 

spotkania z historią ruchu Solidarności oraz jej 
współczesnym wymiarem. Podczas festiwalu 
uczniowie będą mieli szansę na poszerzenie i 
sprawdzenie swojej wiedzy, ale też twórcze działanie, 
w którym ożywią historię na co dzień zamkniętą w 
szkolnych podręcznikach poprzez gry i ćwiczenia 
wykorzystujące archiwalne fotografie, nagrania oraz 
inne źródła historyczne. 

Wycieczki tematyczne 

marzec – maj 2018 

Wycieczka do Muzeum PRL-u w Krakowie 

Wycieczka do Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek” 

Projekty uczniowskie 

marzec -kwiecień 2018  

Zadaniem zespołów uczniowskich (złożonych z 
uczniów i nauczycieli) będzie zaplanowanie i 
zrealizowanie projektu uczniowskiego - projekt 
historyczny. „Paczki Solidarności”. Zorganizowanie 
dnia PRL-u: wystawa, nakręcenie filmu, oraz 
pokazy filmowe  Po wykonaniu projektu zespoły 

przesyłają do organizatorów sprawozdanie końcowe.  

Prezentacja efektów projektu w społeczności 
szkolnej 

do końca czerwca 2018 

Uczniowie zaprezentują efekty całorocznej pracy 
społeczności szkolnej w dowolnej formie: plakatu, 
lekcji dla młodszych klas, gry, szkolnego happeningu.  

Konferencja podsumowująca 

czerwiec 2018 

Na zakończenie Programu udział interaktywnej 
konferencji podsumowująca dla uczestników i gości 

zorganizowana w siedzibie Europejskiego Centrum 
Solidarności.  

Ewaluacja, certyfikaty i zaświadczenia 

czerwiec-lipiec 2018  

Uzupełnienie ankiety ewaluacyjnej, która pomoże 
rozwijać i ulepszać programy CEO. 
Otrzymają certyfikaty Solidarnej Szkoły.  

 


